
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru politică      

economică, reformă şi 

privatizare 

 Bucureşti,  

Nr. 21/77 /22.03.2006 

Proces verbal 

al şedinţelor Comisiei din  zilele de 

21 şi 22 martie 2006 

 

 Marţi,  21  martie  2006 

 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi avizarea în fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.9/2006 privind transmiterea unor drepturi şi obligaţii 

de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Agenţia 

Domeniilor Statului la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PLx 101/2006) – comun cu  

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

      

 La lucrări, din totalul de  49 membri ai celor două comisii au fost prezenţi 

toţi deputaţii. 

 

 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, reprezentanţii: 

Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului: domnul Cătălin Sandu – 

vicepreşedinte, Ministerului Finanţelor Publice: domnul Adrian Pavel – şef 

serviciu şi domnul Mihai Vasilescu - consilier, Ministerului Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale: domnul Flaviu Nicolae Lazin  -  secretar de stat, 

Administrator
Original
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domnul Laurenţiu Lupu – director, doamna Cristina Popescu – consilier juridic, 

Agenţiei Domeniilor Statului: domnul Barna Tanczoş – preşedinte. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Mihai Tudose,  preşedintele  

Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi de domnul 

Kelemen Attila Béla Ladislau, preşedintele Comisiei pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

         

La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în 

fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2006 

privind transmiterea unor drepturi şi obligaţii de la Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Domeniilor Statului la Autoritatea 

pentru Valorificarea Activelor Statului, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. (PLx 101/2006) – comun cu Comisia pentru agricultură. 

 

Proiectul de lege vizează transmiterea către Autoritatea pentru 

Valorificarea Activelor Statului a unor drepturi şi obligaţii asumate de către 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Domeniilor 

Statului printr-un contract de stingere a datoriei încheiat în cursul anului 2001 cu 

Societatea Comercială Interagro S.A. 

 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 

vicepreşedinte Cătălin Sandu a făcut o scurtă prezentare a proiectului de lege. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a susţinut ideea ca toate contractele de 

privatizare, precum şi cele post-privatizare să fie gestionate prin intermediul 

Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a menţionat că membri Comisiei susţin 

aprobarea prezentului act normativ. 

Domnul deputat Daniel Ionescu a dorit să ştie ce reprezintă suma de 

209.917.345.366 lei, menţionată în prezentul act normativ. 



 3

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 

vicepreşedinte Cătălin Sandu a menţionat că între fostul Minister al Agriculturii, 

Alimentaţiei şi Pădurilor  – Agenţia Domeniilor Statului şi Societatea 

Comercială ’’Interagro’’ – S.A. Bucureşti, s-a încheiat contractul de stingere a 

datoriei nr.31702 din 11 decembrie 2001, prin care un număr de 1.591.778 de 

acţiuni la Societatea Naţională ’’Tutunul Românesc’’ – S.A. au fost date în plată 

pentru stingerea datoriei de 209.917.345.366 lei, pe care o avea Ministerulul 

Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor faţă de  Societatea Comercială 

’’Interagro’’ – S.A. Bucureşti, urmare sentinţei civile nr. 2481/28.03.2001 

pronunţată de Tribunalul Municipiului Bucureşti – Secţia Comercială în dosarul 

nr.1034/2001, prin care a fost admisă acţiunea formulată de S.C. ’’Interagro’’ 

S.A. Bucureşti împotriva ministerului, rămasă definitivă prin Decizia civilă 

nr.1012/2001 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia Comercială în 

dosarul nr. 1234/2001. 

 Preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice, domnul preşedinte Kelemen Attila Béla Ladislau a supus la vot 

dezbaterea pe articole a prezentului act normativ. Propunerea a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

 S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 

  Preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice, domnul preşedinte Kelemen Attila Béla Ladislau a supus la vot 

titlul proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat, acesta fiind aprobat cu 

unanumitate de voturi.   

 

 Preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice, domnul preşedinte Kelemen Attila Béla Ladislau a supus la vot 

articolul unic al proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat, acesta  fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi.   
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 Preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice, domnul preşedinte Kelemen Attila Béla Ladislau a supus la vot 

proiectul de Lege în integralitate, în forma adoptată de Senat, acesta  fiind aprobat 

cu unanumitate de voturi.   

 

În urma dezbaterii, Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice au hotărât cu  unanimitate de voturi să propună plenului 

Camerei Deputaţilor aprobarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 9/2006 privind transmiterea unor drepturi şi 

obligaţii de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Agenţia 

Domeniilor Statului la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului , în 

forma adoptată de Senat. 

 

 

Miercuri, 22 martie  2006 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

 1. Dezbaterea şi avizarea,  proiectului de Lege pentru completarea anexei 

nr.1 la Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 

administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă 

şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. (PLx 148/2006) 

          2.  Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 24 de 

membri. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Ministerului 
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Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Domeniilor Statului: 

domnul Barna Tanczoş – preşedinte, precum şi reprezentanţii Ministerului 

Finanţelor Publice: domnii Mihai Vasilescu – consilier şi Adrian Pavel – şef 

serviciu. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose.

      

 La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea,  

proiectului de Lege pentru completarea anexei nr.1 la Legea nr.268/2001 privind 

privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 

publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 

Domeniilor Statului, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PLx 

148/2006) 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea anexei 

nr.1 la Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 

administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 

agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. Astfel, se propune 

amendarea Legii nr. 268/2001 în sensul completării acesteia cu o prevedere care 

să ateste includerea Societăţii Comerciale Deleni S.A. în Anexa nr. 1 la această 

lege. Prin această amendare a legii se urmăreşte ca şi Societatea Comercială 

Deleni S.A. să beneficieze de înlesniri la plata obligaţiilor datorate bugetului de 

stat, bugetelor locale şi bugetelor fondurilor speciale, în condiţiile prevăzute de 

lege. Trebuie menţionat că, această societate ar fi beneficiat de toate aceste 

înlesniri datorită faptului că îndeplinea condiţiile prevăzute la art. 2, alin. 1 şi 2 

din Legea nr. 268/2001(a luat fiinţă prin divizarea Societăţii Comerciale Cotnari 

S.A., care apare în anexa nr. 1) însă, datorită omiterii înscrierii sale în anexa 

respectivă acest lucru  nu s-a mai putut realiza. 

  

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a făcut o scurtă  prezentare a 

proiectului de lege, menţionând că în anexa nr.1 la Legea nr. 268/2001 sunt 

prevăzute expres, pe judeţe, societăţile comerciale pe acţiuni deţinătoare de 
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terenuri cu destinaţie agricolă. Deşi Societatea Comercială Deleni S.A., cu sediul 

în comuna Deleni, judeţul Iaşi, îndeplinea condiţiile prevăzute la art.2, alin.1 şi 2 

din Legea nr. 268/2001, s-a omis înscrierea ei în anexa respectivă. 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a mai menţionat că această 

societate a luat fiinţă în anul 2000 prin divizarea fostei Societăţi Comerciale 

Cotnari S.A., entitate care a fost înscrisă sub această denumire în anexa respectivă 

la lege. Societatea s-a privatizat în anul 2002, funcţionând ca societate pe acţiuni, 

cu capital integral privat, autohton. 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că în anul 2002 s-a 

emis Legea nr.254 din 29 aprilie 2002 privind unele măsuri pentru creşterea 

atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial 

de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată  a 

statului, publicată în Monitorul Oficial nr.303 din 8 mai 2002. Potrivit acestei legi, 

societăţile comerciale cu capital integral sau parţial de stat ce urmează să fie 

supuse privatizării conform Legii nr.268/2001, beneficiază de înlesniri la plata 

obligaţiilor datorate bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetelor fondurilor 

speciale, în condiţiile prevăzute de lege. 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a precizat că societăţile 

comerciale supuse privatizării şi care beneficiază de prevederile Legii nr.254/2002 

sunt cuprinse în anexa la această lege. Deoarece Societatea Comercială Deleni 

S.A. nu a fost înscrisă în anexa nr.1 la Legea nr. 268/2001, ea nu a fost prevăzută 

nici în anexa la Legea nr.254/2002, neputând astfel să beneficieze de înlesnirile la 

plata obligaţiilor bugetare prevăzute de această ultimă lege. 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a propus amendarea Legii 

nr.268/2001 în sensul completării acesteia cu o prevedere care să ateste includerea 

Societăţii Comerciale Deleni S.A. în anexa nr. 1 la această lege, precum şi a Legii 

nr.254/2002 cu o prevedere care să ateste includerea Societăţii Comerciale Deleni 

S.A. în anexa la legea respectivă. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot dezbaterea pe articole a 

prezentului act normativ. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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 S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 

  Preşedintele Comisiei, domnul deputat Mihai Tudose a supus la vot titlul 

proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat, acesta fiind aprobat cu 

unanumitate de voturi.   

 

 Preşedintele Comisiei, domnul deputat Mihai Tudose a supus la vot 

articolul unic al proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat, acesta  fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi.   

 

 Preşedintele Comisiei, domnul deputat Mihai Tudose a supus la vot 

proiectul de Lege în integralitate, în forma adoptată de Senat, acesta  fiind aprobat 

cu unanumitate de voturi.   

 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă 

şi privatizare au hotărât cu unanimitate de voturi ca proiectul de Lege pentru 

completarea anexei nr.1 la Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 

comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a 

statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului să fie 

aprobat, în forma adoptată de Senat. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

   Mihai Tudose 

                                                             SECRETAR, 

                                                      Vasile Cosmin Nicula  
                             Consilier: 

                   Anca Chiser 

         Expert:   
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                                                                                       Graziella Segărceanu
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